
 

 

 

 
        На 26.07.2022 год. /вторник/ Общински съвет – Якоруда  

проведе редовно заседание в залата на Общински съвет–Якоруда при 

следния дневен ред: 

1. Питания на общинските съветници към Кмета на община Якоруда 

– инж. Нуредин Кафелов; 

2. Предложение с вх. №ОбС-47/13.06.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно приемане на уточнения 

план и отчета на бюджета за 2021 г.  по приходната и разходната част 

по функции, групи и дейности към 31.12.2021 г.;  

3. Предложение с вх. №ОбС-50/23.06.2022 г. от Димитър Мехомийски 

– общински съветник в Общински съвет-Якоруда относно промяна на 

работното време на постоянните и временни комисии в състава на 

Общински съвет-Якоруда; 

4. Предложение с вх. №ОбС-57/14.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на закупения 

от Община Якоруда недвижим имот след проведени процедури по 

реда на чл. 8, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество-Якоруда;  

5. Предложение с вх. №ОбС-58/14.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на проведените 

от Община Якоруда процедури по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31, ал. 1, т.1, чл. 37, ал. 1 и чл. 75, ал. 1 

от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество-Якоруда продажби и сключените 

проектодоговори и договори; 

6. Предложение с вх. №ОбС-59/14.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен 

търг за отдаване под наем на помещения (лекарски и стоматологични 

кабинети), находящи се на I /първи/ и II /втори/ етаж от двуетажна 

сграда (бивша общинска болница - поликлиника) – ЧОС, находяща се 
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в УПИ XII, пл. № 1069, кв. 70 по плана на гр. Якоруда за срок от пет 

години; 

7. Предложение с вх. №ОбС-60/14.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно смяна на предназначението 

от общинска частна в общинска публична собственост на ПИ с 

идентификатор 87338.670.51 в местност „Трещеник“ ведно с масивна 

вилна сграда с идентификатор 87338.670.51.1; 

8. Предложение с вх. №ОбС-61/14.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на 

извършените от д-р Иво Ботушанов разходи за основен ремонт на 

помещения с площ 15 кв.м. и помещение с площ 16 кв.м.+ чакалня – 

8 кв.м., находящи се на II етаж от сградата на кметство с. Юруково, 

кв. 17, парцел 5 , пл. № 163 съгласно Договор за наем  - 08.00-

152/19.03.2019 г. и дава съгласие същите да бъдат приспаднати от 

дължимия месечен наем по горепосочения договор; 

9. Предложение с вх. №ОбС-62/14.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно постъпило искане от 

Общинска служба „Земеделие”- гр. Якоруда за предоставяне на 

имоти, придобити от Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ на наследници на 

Александър Николов Палов; 

10. Предложение с вх. №ОбС-63/18.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване извършените 

разходи за командировки на Кмета на Община Якоруда за периода 

01.04.2022 г. – 18.07.2022 г.; 

11. Предложение с вх. №ОбС-64/18.07.2022 г. от Кмета на Община 

Якоруда – инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на 

извършените разходи за изплащане на еднократни помощи на крайно 

нуждаещи се граждани за периода 01.04.2022 г. – 18.07.2022 г.; 

12. Предложение с вх. №ОбС-65/18.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на ПУП – 

изменение на плана за регулация и застрояване в обхват УПИ I-190, 

кв. 10 по плана на с. Юруково и улица между осови точки 49 и 51 и 

обособяване на три нови УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX, кв. 6 по 

плана на с. Юруково  и нова улица между о.т. 51А – 51В; 

13. Предложение с вх. №ОбС-66/18.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно предоставяне на ВиК 

активи на Асоциация по ВиК-Благоевград за стопанисване и 



управление; 

14. Предложение с вх. №ОбС-67/18.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на ПУП за 

разширение на Гробищен парк гр. Якоруда; 

15. Предложение с вх. №ОбС-70/19.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен 

търг за отдаване под наем на земеделски имот – ЧОС-ПИ с 

идентификатор 86101.107.18 по КККР на с. Юруково, община 

Якоруда, местност „Чифлика“ за срок от 10 /десет/ години; 

16. Предложение с вх. №ОбС-71/19.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за отдаване 

под наем на земеделски имот –ПИ с идентификатор 86101.3.11 по 

КККР на с. Юруково, община Якоруда, местност „Тополата“ за срок 

от 1 /една/ стопанска година; 

17. Предложение с вх. №ОбС-72/20.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие наемателят 

„Вакльови – 2015“ ЕООД на помещение-магазин на ул. „Цар Борис 

III“ № 61 да заплаща наемните вноски по договор за наем от 

08.12.2021 г., сключен със стария собственик ПК „Мусала“ на Община 

Якоруда до включването на имота в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 

г. и провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем; 

18. Предложение с вх. №ОбС-73/20.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие наемателят 

„АСИ-86“ ЕООД на помещение - ресторант Ямфоруна да заплаща 

наемните вноски по договор за наем от 06.03.2018 г., сключен със 

стария собственик ПК „Мусала“ на Община Якоруда до включването 

на имота в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 г. и провеждане на тръжна 

процедура за отдаване под наем; 

19. Предложение с вх. №ОбС-74/21.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие за 

предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение с 

площ 18.00 кв.м. на I /първи/ етаж в общинска сграда /ученически 

пансион/ - ПОС, находяща се в кв. 39, парцел XIV по плана на гр. 

Якоруда на Агенция по заетостта, ДБТ – Разлог, филиал Якоруда за 



срок от 5 /пет/ години; 

20. Предложение с вх. №ОбС-76/22.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно одобряване на разходите, 

изплатени за адвокатски хонорари и съдебни експертизи по съдебни 

дела, водени от и срещу Община Якоруда за бюджетната 2021 г., както 

и за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.; 

21. Предложение с вх. №ОбС-77/25.07.2022 г. от Кмета на община 

Якоруда - инж. Нуредин Кафелов относно даване съгласие да бъде 

направено искане чрез областния управител на област с 

административен център Благоевград за безвъзмездно предоставяне 

на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост в 

местността „Трещеник“, землище на гр. Якоруда, в полза на Община 

Якоруда по реда на чл.54 от ЗДС за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение; 

22. Разни 

 


